
Governo do Estado do Rio Grande do Norte

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

Pró-Reitoria de Extensão – PROEX

Comissão de Extensão - CE   

Ata da Terceira  Reunião Ordinária  da Comissão de Extensão do ano de dois  mil  e  quinze,  da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Aos cinco dias do mês de novembro de 

dois  mil  e  quinze,  às  nove  horas,  no  Laboratório  de  Geoprocessamento  –  Departamento  de 

Geografia/FAFIC, realizou-se a Terceira Reunião Ordinária da Comissão de Extensão do ano em 

curso, com a seguinte pauta: 1) Aprovação da Pauta; 2) Aprovação da Ata da Reunião dos sete dias 

de maio de dois mil e quinze; 3) Posse de novos membros; 4) Segundo Fórum de Extensão do Oeste 

Potiguar e Oitavo Colóquio de Extensão;  5) FESTUERN; 6) Aprovação de  Ad Referendum;  7) 

Processos a serem distribuídos; 8) Ação para dar Ciência; 9) Análise de processos distribuídos; 10) 

Informes. Presidida pelo Professor Francisco Fabiano de Freitas Mendes, Pró-Reitor Adjunto de 

Extensão, em substituição ao Professor Etevaldo Almeida Silva, Pró-Reitor de Extensão. A reunião 

contou  com  a  presença  dos  seguintes  membros:  Adalberto  Ximenes  Leitão  Filho – 

Filosofia/FAFIC;  Alexsandra  Ferreira  Gomes  –  Informática/FANAT;  Alexsandro  Donato 

Carvalho – Educação/FE (Suplente);  Aluísio Dutra de Oliveira –  CAP/Patu;  Antônio Carlos 

Batista de Souza – Música/FALA;  Antônio Júlio Garcia Freire – CAN/Natal; Aureliano Aline 

Puça – Física/FANAT;  Bérgson da C. Rodrigues – Química/FANAT;  Érica Louise de Souza 

Fernandes Bezerra – DIA/PROEX;  Francisca Marta Machado Casado de Araújo – Ciências 

Biológicas  –  FANAT;  Francisco  Fabiano  de  Freitas  Mendes –  História/FAFIC;  Ivanaldo 

Gaudêncio –  Ciências  Contábeis/FACEM;  Josiane  Maria  de  Castro  Ribeiro,  CAWSL/Assú; 

Leovigildo  Cavalcante  de  Albuquerque  Neto –  Ciências  Econômicas/FACEM  (Suplente); 

Luziana Filgueira de Aquino Oliveira – DAIN/PROEG  (Suplente); Márcia Regina Farias da 

Silva  –  DECA/PROEX;  Marcos  Nonato  de  Oliveira  -  CAMEAM/Pau dos  Ferros;  Regiane 

Santos  Cabral  de  Paiva –  Letras/FALA; Paulo  Alfredo  Simonetti  Gomes  -  Ciências 

Biomédicas/FACS; Regiane Santos Cabral de Paiva – Letras/FALA;  Wendson Dantas Araújo 

Medeiros – Gestão Ambiental/FACEM. As ausências dos seguintes membros foram justificadas: 

Danielle de Sousa Bessa dos Santos – Educação Física/FAEF e  Raimunda Maria Marques de 

Azevedo – Turismo/FACEM. O Presidente em exercício desejou boas vindas, se apresentou a todos 

os presentes e como ainda não havia quórum perguntou se poderia inciar a reunião debatendo os 

pontos de pauta  que não necessitavam de votação e  todos concordaram. Iniciou a fala sobre o 

Segundo Fórum de Extensão do Oeste Potiguar e Oitavo Colóquio de Extensão, informou que o 

evento é uma parceria entre UERN, UFERSA e IFRN e que na última reunião da Comissão de 

Extensão foi formada uma Comissão de Elaboração e Execução, constituída pelos seguintes mem-
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bros: Érica Louise de Souza Fernandes Bezerra, DIEX/PROEX; Alexsandra Ferreira Gomes – 

Informática/FANAT;  Allyssandra Maria Lima Rodrigues  Maia  – Ciências Biomédicas/FACS; 

Bergson da Cunha Rodrigues  – Química/FANAT;  Antônio Júlio Garcia Freire  – CAN/Natal; 

Rodolfo Ferreira Ribeiro da Costa  – Ciências  Econômicas/FACEM, para elaborar  o  tema do 

evento, a programação, bem como de construir o projeto para divulgação e submissão aos Editais de 

Fomento. Professor Fabiano explicou a programação do referido evento e passou a palavra para a 

professora Érica Louise que anunciou que o evento foi aprovado no edital de fomento da FAPERN 

e que o IFRN também irá contribuir com uma parte dos recursos financeiros. Érica disse que a pro-

fessora Ana Inês da UFRJ irá participar do Segundo Fórum de Extensão do Oeste Potiguar e Oitavo 

Colóquio  de  Extensão  proferindo  uma  palestra  sobre  a  curricularização  da  extensão,  tema  do 

evento. Professora Érica informou ainda que na semana de três a seis de novembro de dois mil e 

quinze  os  professores  com  projetos  ou  programas  de  extensão  institucionalizados  receberão  a 

convocação para participação do evento. Havendo quórum foi iniciada a votação para aprovação da 

pauta, sendo esta aprovada por unanimidade. Em seguida, foi aprovada a Ata da Reunião do dia sete 

de maio de dois mil  e quinze com duas abstenções. Posteriormente, deu-se a posse do membro 

professor Leovigildo Cavalcante de Albuquerque Neto (Suplente), representante do Departamento 

de Ciências Econômicas/FACEM. Em seguida, o presidente expôs que o FESTUERN desse ano 

teve de ser reinventado por falta de recursos, pois a PETROBRAS negou patrocínio. Portanto o 

FESTUERN mudou de formato e será descentralizado e acontecerá em três pólos, no dia vinte e 

oito de novembro, em Natal, no Complexo Cultural da UERN, nos dias quatro e cinco de dezembro 

na cidade de Pendências e no dia sete de dezembro, em Mossoró, no Teatro Dix-Huit Rosado. Por 

fim, professor Fabiano convidou todos a prestigiarem o referido evento.  No sexto ponto foram 

aprovados os Ad Referenduns quatro e cinco de dois mil e quinze que aprovaram as seguintes ações 

de extensão: o evento: Primeira Exposição da Atenção Básica de Pau dos Ferros, coordenado pela 

professora  Allyssandra  Maria  Lima  Rodrigues  Maia,  do  Departamento  de  Ciências 

Biomédicas/FACS e o Curso de Qualificação para Trabalhadores da Atenção Básica do Município 

de Pau dos Ferros/RN, coordenado pelo professor Jennifer do Vale e Silva, do Departamento de 

Ciências Biomédicas/FACS. No ponto seguinte, ocorreu a distribuição dos seguintes processos para 

análise: Processo número sessenta e dois de dois mil e quinze – Projeto: Fanáticos da Química: 

extendendo  o  ensino  de  química  a  sociedade,  coordenado  pelo  professor  Luiz  Di  Souza,  do 

Departamento de Química/FANAT, relatora: Francisca Marta e Processo número sessenta e três de 

dois  mil  e  quinze  –  Projeto:  Recreação  nas  Unidades  de  Educação  Infantil  do  Município  de 

Mossoró: RECRIANÇA, coordenado pela professora Maria Isaura Plácido Soeiro, do Departamento 

de  Educação  Física/FAEF,  relatora:  Alexsandra.  O  oitavo  ponto  tratou  da  ciência  da  ação 

extensionista aprovada com financiamento externo à UERN: Processo número sessenta e quatro de 
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dois mil e quinze - Programa: Centro Regional de Referência para Formação em Políticas sobre 

Drogas,  coordenado  pelo  Professor  Deivson  Wendell  da  Costa  Lima,  do  Departamento  de 

Enfermagem/FAEN. No ponto seguinte, passou-se à análise dos processos distribuídos em sessões 

anteriores: Processo número cinquenta e seis de dois mil e quinze –  Curso de Extensão: Língua 

Brasileira de Sinais – LIBRAS, coordenado pela Prof.ª Ana Lúcia Oliveira Aguiar, da Diretoria de 

Políticas e Ações Inclusivas – DAIN/PROEG, com relatoria de Regiane. A professora Regiane leu 

seu parecer onde foi levantado alguns questionamentos e Luziana, membro suplente representante 

da Diretoria de Políticas e Ações Inclusivas, esclareceu todos os pontos e o voto da relatora foi pela 

aprovação do curso, este foi aprovado com uma abstenção; Processo número sessenta e cinco de 

dois mil e quinze – Quinto Encontro Regional de Química (ERQ) / Quarto Encontro Nacional de 

Química (ENQ), coordenado pelo professor Luiz Di Souza, do Departamento de Química/FANAT, 

com relatoria de Érica Louise, apresentou diligências. No último ponto de pauta, que se tratou dos 

informes, Professor Fabiano comunicou que o professor Etevaldo não pode presidir esta reunião, 

pois estava participando do FORPROEX nacional na cidade de João Pessoa. Colocou que a UERN 

irá sediar o FORPROEX regional no mês de abril do ano de dois mil e dezesseis. Professor Marcos 

Nonato perguntou o que é o FORPROEX e Fabiano explicou que é o Fórum de Pró-Reitores de 

Extensão  das  Universidades  Públicas  Brasileiras  e  que  maiores  informações  sobre  esse  fórum 

podem  ser  encontradas  no  site  da  Rede  Nacional  de  Extensão  (RENEX).  Nos  informes  dos 

membros o professor Leovigildo anunciou que no ano de dois mil  e quatorze foi  determinada, 

através de um decreto presidencial, a instituição de uma disciplina chamada educação financeira nas 

escolas de primeiro e segundo grau, disse que em Natal no mês de agosto desse ano foi feita uma 

proposta através da câmara municipal para ser incluída essa disciplina de cunho informativo e que 

seria ministrada pelo Conselho Regional de Economia, por isso foram produzidas dez mil cartilhas 

que foram entregues em várias escolas da rede municipal e a partir daí foram realizadas palestras 

pelos conselheiros e o material foi deixado com os professores para fazer o efeito multiplicador, 

comunicou  que  aqui  em Mossoró  esse  trabalho  já  existe  com a  professora  Iêda,  Secretária  de 

Educação e também remanescente do Departamento de Econômia.  Leovigildo informou que irá 

institucionalizar  este  projeto  envolvendo  Prefeitura  Municipal,  Departamento  de  Economia  e 

Conselho  Regional  de  Economia.  No  seu  segundo  informe  o  professor  Leovigildo  avisou  que 

devido  a  difícil  situação  financeira  o  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte  haverá  um aumento  de 

impostos a partir de fevereiro de dois mil e dezesseis, diante disso comunicou que está sendo feito 

um pedido de uma nova assembléia por professores de vários Campi e Faculdades para solicitar o 

auxílio transporte que será concedido aos técnicos administrativos. Deixou claro que não estão indo 

contra a decisão do sindicato e explicou que a citada solicitação contempla apenas os professores 

que  mediante  requerimento  solicitarem a  sua  consessão  a  Pró-Reitoria  de  Recursos  Humanos. 
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Professora  Érica  iniciou  seus  informes  falando  sobre  a  distribuição  de  carga  horária  docente, 

anunciou que há um edital vigente que serviu para carga horária dois mil e quinze ponto um e será 

reinformado para a carga horária dois mil e quinze ponto dois, colocou que o próximo edital será 

para apenas um semestre que é o de dois mil e dezesseis ponto um. O segundo repasse da professora 

Érica  foi  sobre  o  financiamento  do  PROEXT,  informou  que  a  verba  do  PROEXT dois  mil  e 

quatorze ainda não foi repassado e nem há previsão de repasse. Érica comunicou ainda que durante 

o período de greve a Pró-Reitoria de Extensão foi convocada a criar uma proposta de programa que 

foi  intitulado de Programa Interdisciplinar  e  Interinstitucional  de  Ressocialização da População 

Carcerária do Estado do Rio Grande do Norte (ReFaz), explicou o que era o programa e fez os 

repasses da ação que foi realizada na Penitenciária Agrícola Dr. Mário Negócio no dia vinte e nove 

de setembro do ano em curso. O professor Marcos Nonato falou que o ReFaz é um projeto brilhante 

e parabenizou a iniciativa. Professor Carlos Batista fez um contraponto dizendo que não vale a pena 

investir o tanto que o Estado investe em presos que não trabalham para se manter. Professora Érica 

expôs que a Penitenciária Agrícola Dr. Mário Negócio poderia ser autossustentável, pois tem terra 

para ser plantada e/ou para produção animal e a UFERSA tem competência técnica para prestar 

apoio nessas produções, porém barra-se no lincenciamento ambiental, pois não se sabe quem seria o 

proprietário  responsável,  não  há  como  escoar  a  produção  porque  é  necessário  abrir  uma 

microempresa para emitir nota fiscal. Esclareceu que existe uma ingerência do Estado para explorar 

esse potencial. Professor Alexsandro Donato avisou que a ADUERN está devolvendo o imposto 

sindical  há  alguns  meses,  esse  serviço  foi  suspenso  por  uns  dias  devido  a  nova  diretoria  ter 

assumido durante a greve, mas em breve voltará a ser feito. Com relação a solicitação do auxílio o 

professor Alexsandro orientou que o professor Leovigildo levasse a proposta para a assembléia da 

categoria agendada para às oito horas do dia seis de novembro de dois mil e quinze. Nada mais ha-

vendo a tratar, o Senhor Presidente em exercício encerrou a reunião agradecendo a presença de to-

dos. E para constar, eu, Geordana Fernandes Souto do Monte, lavrei a presente ata que, depois de 

lida e aprovada, foi assinada pelo Senhor Presidente.

Prof. Dr. Francisco Fabiano de Freitas Mendes
Pró-Reitor Adjunto de Extensão

(Em substituição ao Presidente da Comissão de Extensão)

Membros Titulares da Comissão de Extensão:

Prof. Ms. Adalberto Ximenes Leitão Filho _____________________________________________
Prof.ª Aione Maria da Costa Sousa (Ausente)___________________________________________
Prof.ª Ms. Alexsandra Ferreira Gomes_________________________________________________
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Prof. Esp. Aluísio Dutra de Oliveira  __________________________________________________
Prof.ª Dra. Ana Lúcia Oliveira Aguiar (Suplente)                                                                             __ 
Prof. Esp. Antônio Carlos Batista de Souza_____________________________________________ 
Prof. Dr. Antônio Júlio Garcia Freire__________________________________________________
Prof. Dr. Aureliano Aline Puça  ______________________________________________________ 
Prof. Dr. Bérgson da Cunha Rodrigues_________________________________________________ 
Prof.ª Ms. Danielle de Sousa Bessa (Justificou)__________________________________________
Prof.ª Daiany Ferreira Dantas (Ausente)_______________________________________________ 
Prof.ª Ms. Érica Louise de Souza F. Bezerra_____________________________________________ 
Prof. Dr. Francisco Fabiano de F. Mendes ______________________________________________
Prof. Francisco das Chagas Silva (Ausente)_____________________________________________
Prof.ª Dra. Francisca Marta Machado C. Araújo  _________________________________________
Prof.ª Ms. Izabel Calixta de Alcântara (Ausente)_________________________________________
Prof. Ivanaldo Gaudêncio (Suplente)__________________________________________________
Prof. Jean Mac Colle Tavares Santos (Suplente)_________________________________________ 
Prof. Esp. João Paulo do Vale de Medeiros (Ausente)_____________________________________ 
Prof.ª Dra. Josiane Maria de Castro Ribeiro _____________________________________________
Prof. Laudelino Gomes Ferreira (Ausente)______________________________________________ 
Prof. Esp. Lucídio Clébeson de Oliveira (Ausente)_______________________________________
Prof.ª Márcia Regina Farias da Silva __________________________________________________ 
Prof. Dr. Marcos Nonato de Oliveira ________________ _________________________________
Prof. Ms. Paulo Alfredo Simonetti Gomes ______________________________________________
Prof. Ms. Pedro Arturo Rojas Arenas (Ausente)_________________________________________ 
Prof.ª Ms. Raimunda Maria Marques de Azevedo (Justificou)______________________________
Prof.ª Ms. Regiane Santos C. De Paiva ________________________________________________
Prof. Rodolfo Ferreira Ribeiro da Costa (Suplente)_______________________________________ 
Prof. Dr. Wendson Dantas Araújo Medeiros ____________________________________________ 


